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Senaste ändringen 31.3.2019

VF Ansvarsskuld
Genom VF-rapporteringen insamlas kvartalsuppgifter om arbetspensionsanstalternas
ansvarsskuld. Uppgifterna används vid Finansinspektionens tillsyn.
Rapporteringen sker enligt tabell på följande sätt:
(1.1.2017)
Tabellkod

Tabellens namn

Rapportörkategorier

VF06a

Arbetspensionsförsäkringsbolags ansvarsskuld

401

VF06e

Pensionskassas ansvarsskuld

442

VF06f

Pensionsstiftelses pensionsansvar

452

VF06k

Ansvarsskuld för
Sjömanspensionskassan/Lantbruksföretagarnas
pensionsanstalt

435, 436

VF11

Uppgifter om försäkringsrörelsens överföringar

401

Tabellerna ska lämnas ifyllda till Finansinspektionen senast den femtonde dagen i den andra
månaden efter kvartalsperioden, dvs. senast 15.5 / 15.8 / 15.11 / 15.2 (föreskrifter och
anvisningar 1/2011).
Penningvärdena ska anges i tusen euro. Uppgifterna i form av procent ska meddelas med två
decimalers noggrannhet utan %-tecknet. Antalen ska anges med ett styckes noggrannhet.
Ytterligare information om rapporteringen ges av byrån för Arbetspensionsanstalter vid
avdelningen för Försäkringstillsyn. (31.3.2019)

VF06a

Arbetspensionsförsäkringsbolags ansvarsskuld
(31.3.2019)
Ett ArPL-bolag ska tillämpa av Social- och hälsovårdsministeriet faställda grunder för
beräkning av ansvarsskulden (166 § i ArPL).
Om bolagets ansvariga försäkringsmatematiker har kännedom om omständigheter som på
goda grunder förutsätter en avvikelse från anvisningarna nedan, bör ansvariga
försäkringsmatematikern avvika från anvisningarna för att kunna göra en mer exakt
beräkning.
Ansvarsskulden ska beräknas i tillämpliga delar med iakttagande av formlerna för bokslutet i
beräkningsgrunderna. Beräkningen för rapporttidpunkten kan göras genom interpolering av
ansvarsskulden i början av året och den uppskattade ansvarsskulden i slutet av året. Om
bolaget har kännedom om faktorer som gör att ansvarsskulden ökar icke-linjärt under
rapportåret, ska effekterna av dessa faktorer tas i beaktande. Dylika faktorer är exempelvis
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överlåtelser av försäkringsbeståndet och sådana ändringar i beräkningsräntan och
avsättningskoefficienten för pensionsansvaren som görs mitt i året.
Principerna för beräkningen av ansvarsskulden ska granskas vid tidpunkter då ny information
som i väsentlig mån påverkar beloppet av ansvarsskulden är tillgänglig. Dylika tidpunkter är
exempelvis tidpunkter för bokslut, årsredovisning, slutrapport om kostnadsfördelning och
betydande överlåtelser av försäkringsbeståndet.
På blanketten anges ansvarsskulden enligt den nivå som gäller vid rapporttidpunkten. Ansvar
som har överförts och erhållits vid överlåtelserna av försäkringsbeståndet ska inkluderas i
ansvaren vid rapporttidpunkten.
Radkoderna i tabell VF06a
R 051010

Egentligt premieansvar
Ska beräknas med tillämpande av stycke 5.4 i de särskilda
beräkningsgrunderna. (31.3.2019)

R 051015

Ersättningsansvar för pensioner
Ska beräknas med tillämpande av stycke 5.5 i de särskilda
beräkningsgrunderna. (31.3.2019)

R 051020

Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar VA0
Ska beräknas med tillämpande av stycke 5.2.2.2 i de särskilda
beräkningsgrunderna. I bedömningen av överskottet vid rapporttidpunkten
inkluderas samtliga realisationsvinster och -förluster, nedskrivningar och
återföringar av dessa, uppskrivningar och justeringar för dessa, och övriga
intäkter. Det uppskattade överskottet ska överföras i sin helhet till det
ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret, om beräkningen görs för en annan
tidpunkt än årets sista dag. (31.3.2019)

R 051025

Fördelat tilläggsförsäkringsansvar, del VA1
Ska beräknas med tillämpande av stycke 5.2.2.3 i de särskilda
beräkningsgrunderna. Om beräkningen görs för en annan tidpunkt än årets
sista dag, antas överföringen från ofördelat till fördelat
tilläggsförsäkringsansvar enligt stycke 5.2.2.2 i de särskilda
beräkningsgrunderna vara noll. (31.3.2019)

R 051035

Tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen
Ska beräknas med tillämpande av stycke 5.6 i de särskilda
beräkningsgrunderna. Som pensionsanstalternas genomsnittliga avkastning j'
på aktieplaceringar som är föremål för handel på en reglerad marknad i
utvecklade stater i 11 § i lagen om beräkning av solvensgränden och om
diversifiering av placeringar används den senaste tillgängliga
avkastningsprocenten för rapporttidpunkten, vilken har räknats från årets
början. (31.3.2019)

R 051515

Tilläggspensionsförsäkring enligt APL
Ska beräknas med formeln för särskilda beräkningsgrunder (2). (1.1.2017)
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VF06e

R 0520

Försäkring enligt FöPL
Ska beräknas i tillämpliga delar med formeln (3) för premieansvar enligt
försäkringsgrunderna i lagen om pension för företagare. (1.1.2017)

R 1515

Poster som enligt 139 § 2 mom. i FöPL inte ska inräknas i premieansvaret
Storhet Pa enligt formeln (2) för premieansvar i beräkningsgrunderna för
försäkringsgrunderna enligt lagen om pension för företagare förräntade enligt
rapporttidpunkten.

Pensionskassas ansvarsskuld
(31.3.2019)
En pensionskassa ska tillämpa av Social- och hälsovårdsministeriet faställda grunder för
beräkning av ansvarsskulden (166 § i ArPL).
Om kassans ansvariga försäkringsmatematiker har kännedom om omständigheter som
motiverar en avvikelse från anvisningarna nedan, bör ansvariga försäkringsmatematikern
avvika från anvisningarna för att kunna göra en mer exakt beräkning.
Ansvarsskulden ska beräknas i tillämpliga delar med iakttagande av formlerna för
bokslutsansvaren i beräkningsgrunderna. Beräkningen för rapporttidpunkten kan göras
genom interpolering av ansvarsskulden i början av året och den uppskattade ansvarsskulden i
slutet av året. Om kassan har kännedom om faktorer som gör att ansvarsskulden ökar ickelinjärt under rapportåret, ska effekterna av dessa faktorer tas i beaktande. Dylika faktorer är
exempelvis överlåtelser av försäkringsbeståndet och sådana ändringar i beräkningsräntan
och avsättningskoefficienten för pensionsansvaren som görs mitt i året.
Principerna för beräkningen av ansvarsskulden ska granskas vid tidpunkter då ny information
som i väsentlig mån påverkar beloppet av ansvarsskulden är tillgänglig. Dylika tidpunkter är
exempelvis tidpunkterna för bokslut, årsredovisning, slutrapport om kostnadsfördelningen och
betydande överlåtelser av försäkringsbeståndet.
På blanketten anges ansvarsskulden enligt den nivå som gäller vid rapporttidpunkten. Ansvar
som har överförts och erhållits vid överlåtelserna av försäkringsbeståndet ska inkluderas i
ansvaren vid rapporttidpunkten.

Radkoderna i tabell VF06e
R 051010

Framtida pensioner
Ska beräknas med tillämpande av styckena 3.1.1 och 3.1.2 i
beräkningsgrunderna.

R 051015

Löpande pensioner
Ska beräknas med tillämpande av styckena 3.2.1−3.2.4 i beräkningsgrunderna.
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VF06f

R 051020

Tilläggsförsäkringsansvar
Ska beräknas med tillämpande av stycke 3.1.3.1 i beräkningsgrunderna. Om
beräkningen görs för någon annan tidpunkt än för årets sista dag, beaktas
placeringsverksamhetens kalkylmässiga över- och underskott samt de extra
premier som betalats under räkenskapsperioden i syfte att öka
tilläggsförsäkringsansvaret och på motsvarande sätt det belopp som använts
för att sänka de uppburna premierna genom upplösning av
tilläggsförsäkringsansvar. (31.3.2019)

R 051025

Tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen
Ska beräknas med tillämpande av stycke 3.1.4 i beräkningsgrunderna. Som
pensionsanstalternas genomsnittliga avkastning j' på aktieplaceringar som är
föremål för handel på en reglerad marknad i utvecklade stater i 11 § i lagen om
beräkning av solvensgränsen och om diversifiering av placeringar används den
senaste tillgängliga avkastningsprocenten för rapporttidpunkten, vilken har
räknats från årets början. (1.1.2017)

R 0515

Försäkring enligt FöPL
Ska beräknas i tillämpliga delar med formeln (3) för premieansvaret i
beräkningsgrunderna för pensionskassans FöPL-avdelning (eläkekassan YELosaston laskuperusteet).

R 1515

Poster som enligt 139 § 2 mom. i FöPL inte ska inräknas i premieansvaret
Storhet Pa enligt formeln (2) för premieansvaret i beräkningsgrunderna för
pensionskassans FöPL-avdelning förräntade enligt rapporttidpunkten.

Pensionsstiftelses pensionsansvar
(31.3.2019)
Grunderna för beräkning av pensionsansvaret meddelas pensionsstiftelserna genom
förordning av Social- och hälsovårdsministeriet (166 § i ArPL).
Om stiftelsens ansvariga försäkringsmatematiker har kännedom om omständigheter som
motiverar en avvikelse från anvisningarna nedan, bör ansvariga försäkringsmatematikern
avvika från anvisningarna för att kunna göra en mer exakt beräkning.
Pensionsansvaret ska beräknas i tillämpliga delar med iakttagande av formlerna för
bokslutsansvaren i beräkningsgrunderna. Beräkningen för rapporttidpunkten kan göras
genom interpolering av pensionsansvaret i början av året och det uppskattade
pensionsansvaret i slutet av året. Om pensionsstiftelsen har kännedom om faktorer som gör
att pensionsansvaret ökar icke-linjärt under rapportåret, ska effekterna av dessa faktorer tas i
beaktande. Dylika faktorer är exempelvis överlåtelser av försäkringsbeståndet och sådana
ändringar i beräkningsräntan och avsättningskoefficienten för pensionsansvaren som görs
mitt i året.
Principerna för beräkningen av pensionsansvaret ska granskas vid tidpunkter då ny
information som i väsentlig mån påverkar beloppet av pensionsansvaret är tillgänglig. Dylika
tidpunkter är exempelvis tidpunkterna för bokslut, årsredovisning, slutrapport om
kostnadsfördelningen och betydande överlåtelser av försäkringsbeståndet.
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På blanketten anges pensionsansvaret enligt den nivå som gäller vid rapporttidpunkten.
Ansvar som har överförts och erhållits vid överlåtelserna av försäkringsbeståndet ska
inkluderas i ansvaren vid rapporttidpunkten.
Radkoderna i tabell VF06f

VF06k

R 051010

Framtida pensioner
Ska beräknas med tillämpande av stycke 4.1 i beräkningsgrunderna.

R 051015

Löpande pensioner
Ska beräknas med tillämpande av stycke 4.2 i beräkningsgrunderna.

R 051020

Tilläggsförsäkringsansvar
Ska beräknas med tillämpande av stycke 4.3.1 i beräkningsgrunderna. Om
beräkningen görs för någon annan tidpunkt än för årets sista dag, beaktas
placeringsverksamhetens kalkylmässiga över- och underskott samt de extra
understödsavgifter som betalats under räkenskapsperioden i syfte att öka
tilläggsförsäkringsansvaret och på motsvarande sätt det belopp som använts
för att sänka de uppburna understödsavgifterna genom upplösning av
tilläggsförsäkringsansvar.

R 051025

Tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen
Ska beräknas med tillämpande av stycke 4.4 i beräkningsgrunderna. Som
pensionsanstalternas genomsnittliga avkastning j' på aktieplaceringar som är
föremål för handel på en reglerad marknad i utvecklade stater i 11 § i lagen om
beräkning av solvensgränden och om diversifiering av placeringar används den
senaste tillgängliga avkastningsprocenten för rapporttidpunkten, vilken har
räknats från årets början. (31.3.2019)

Ansvarsskuld för Sjömanspensionskassan/Lantbruksföretagarnas
pensionsanstalt
(1.1.2017)

Radkoderna i tabell VF06k
R 0510

Försäkringsteknisk ansvarsskuld
Den försäkringstekniska ansvarsskulden beräknas utgående från de
beräkningsgrunder som Social- och hälsovårdsministeriet har meddelat
Sjömanspensionskassan. Beräkningen för rapporttidpunkten kan göras genom
interpolering av ansvarsskulden i början av året och den uppskattade
ansvarsskulden i slutet av året. Om kassan har kännedom om faktorer som gör
att ansvarsskulden ökar icke-linjärt under rapportåret, ska effekterna av dessa
faktorer tas i beaktande. Dylika faktorer är exempelvis sådana ändringar i
beräkningsräntan och avsättningskoefficienten för pensionsansvaren som görs
mitt i året.
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VF11

R 051020

Tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen
Ska beräknas med formel VQ’ i grunderna för beräkning av den
försäkringstekniska ansvarsskulden. Som pensionsanstalternas genomsnittliga
avkastning j' på aktieplaceringar som är föremål för handel på en reglerad
marknad i utvecklade stater i 11 § i lagen om beräkning av solvensgränden och
om diversifiering av placeringar används den senaste tillgängliga
avkastningsprocenten för rapporttidpunkten, vilken har räknats från årets
början. (1.1.2017)

R 0520

Del av ansvarsskulden som ska inräknas i solvenskapitalet
Ska beräknas genom att den försäkringstekniska ansvarsskulden dras av från
den ansvarsskuld som ska bokföras enligt 200 § i lagen om sjömanspensioner.

R 20

Ansvarsskuld
Ansvarsskulden beräknas med iakttagande av de beräkningsgrunder som
social- och hälsovårdsministeriet fastställt för Lantbruksföretagarnas
pensionsanstalt
(125 § i lagen om pension för lantbruksföretagare). Beräkningen för
rapporttidpunkten kan göras genom att göra en interpolation av
ansvarsskuldens belopp vid årets början och beloppet av den uppskattade
ansvarsskulden vid årets slut. Om man känner till faktorer, som bidrar till att
ansvarsskulden växer icke-linjärt under rapportåret, ska inverkan av dessa
faktorer beaktas. (1.1.2017)

Uppgifter om försäkringsrörelsens överföringar
(31.3.2019)
Uppsagda eller undertecknade försäkringsavtal under rapporteringsperioden, dvs. preliminära
uppgifter, ska rapporteras kvartalsvis.
Premieinkomsten fastställs på årsnivå på basis av den uppskattade premieinkomst
(blankettuppgift) som använts när överföringen avtalades.
Månadsbetalarnas avgifter: bolagen enligt egen uppskattning på årsnivå
Alla siffror ska anges i positiva belopp

Radkoder i tabell VF11
R 40
R 50
R 80
R 90

Ökning av premieinkomsten enligt ArPL, euro
Minskning av premieinkomsten enligt ArPL, euro
Antal inkomna ArPL-försäkringar
Antal utgångna ArPL-försäkringar
Försäkringsstocken avser stocken vid rapporteringstidpunkten och andelarna
räknas utifrån uppgifterna om antal. (31.3.2019)

R 60
R 70

Utgångna försäkringars andel av försäkringsstocken enligt ArPL
Inkomna försäkringars andel av försäkringsstocken enligt ArPL

